Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 210610 kl. 19.00-20.30
Plats: Zoom
Deltagare: Annette N, Claes F, Karolina P, Hans Hj, Erik L, Owain T, Josephine J, Anders S, Roman
A. Frånvarande: Karin BK, Maja E.

1. Mötet öppnades av ordförande Annette N.
2. Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Anders S
och Roman A.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll. Båda tidigare protokollen 26-28/4 samt 19/5 godkändes och
lades till handlingarna.
Aktuella ärenden

5. Covid-19
a) Läget i landet. Svårt med personal på vissa håll. Saknas på KS, i VGR och
Jämtland. Flera sagt upp sig på IVA och börjat arbeta på annat håll i
Regionerna.
b) Webinar 8/6 om IVA-mortalitet, Covid. Svårt att tolka orsaker till skillnader i
mortalitet nationellt. Annette N deltagit som moderator.
c) Coronakommissionen för IVA-vård. Enkät utskickad till MLA-lista av oklar
aktualitet, oklart om GDPR följts. Enkätfrågorna alltför komplicerade och
detaljerade, ex. bemanning, utrustning. Bengt Gerdin ansvarig, bör få
återkoppling att den är omfattande och otydlig. Annette skickar ut den till
styrelsen.
d) Erbjudande kommit om hjälp från DASAIM (Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin). Antingen att vi får ta emot personal, kan vara krångligt
med intro, alt. att vi skickar patienter (har tidigare förekommit i södra
Sverige). Problem med finansiering om pat skickas till andra länder?
Stockholm och VGR överväger att ta emot personal, har besvärlig situation.
Skriftlig bekräftelse önskvärd på hur vi får agera i sommar, Annette
efterfrågar sådan.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Diskuterats IVA-platser, rimligt antal.
7. Nationell expertgrupp professorer. Läkemedels-PM nu uppdaterat.
8. SLS. Oro för köställd vård, från flera specialiteter.
9. SFAI Aniva-veckan Örebro 2021, många abstracts, närmare 100 st.
10. SFAI Aniva-veckan Uppsala 2022, inbjudan till omstart.

Stående punkter

10. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. SFAI:s pedagogiska pris beslutat, pristagare utses
av KVAST. Frågan om stipendier tas upp nästa styrelsemöte, med Karin BK. BT info ute nu,
tillfredsställande. Nat. vårdkompetensrådets arbetsgrupp för AT/BT utreder fler AT-block
då behovet ökar innan BT startar. Olika strategier för detta, flera spec kan bli inblandade,
anestesi kan hålla sig framme.
11. Riktlinje tracheostomi för vuxna är klar, uppdaterad av grupp ledd av Johan Hellgren,
ÖNH-prof i Gbg, med delaktighet av SFAIÖP. Vi har varit remissinstans. Karolina granskar
igen. Löf:s nya Checklista 2.0 fortfarande inte utvärderad och uppdaterad. Viktigt att SFAI
tar tag i detta igen.
12. Remisser. Kurs om remisshantering ordnas av SLS imorgon, Maja och Annette deltar.
13. Ekonomi. Bokslut sista juni, liten omsättning I år. Faktureringsmodulen i kursportalen nu
testad framgångsrikt, fortsätter.
14. SYA. ST äntligen ivägsläppta på kurser. Arbetar med digitala kurser, artikel i SFAI. Anders
intervjuad av SLS ang digitala kurser, SFAI kommit långt tekniskt.
15. Forskning.
16. SFAI-tidningen.
17. Fackliga frågor, medlemsfrågor:
a. Hur mår anestesiologen? Enkät under arbete till medlemmarna. Uppdelas på
frågor till medlemmar resp chefer. Bör pausas under sommaren. HHj kontaktar
support på Slf, igen.
b. SLS fullmäktigemöte 25/5, text till tidningen. Ev Karin, Annette frågar. Även
rapport från Covid-webinariet.
18. Hemsidan. Många frågor om fysiskt eller digitalt SFAI-möte, när beslut? Oklart, Annette
utreder detta datum.
19. Delföreningsfrågor
20. Övrigt
a. SSAI webinar om Covid 16/6. Annette påminner.
b. Euroanaesthesia 17-19/12. NASC, beslutas att Karin åker, ev. Owain.
c. NPO NAG IMA-vård, Camilla Brorsson och J Hillgren är med i grupp som skriver
uppdragsbeskrivning. Därefter blir vi inbjudna.
d. Andreas Muth, SKRÅ, kir, startat arbete om köställd vård.
e. Verksamhetsberättelsen, AN, utreder datum/deadline.
21. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Anders Silfver
Roman A’Roch

